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ZÁPIS 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

v úterý dne 29. března 2022 v 9:00 hodin 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Eva Šulcová a Jan Sobotka přivítali hosty. 
 
PROGRAM: 
 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

Ukrajina, informace z jednání krizového štábu.  

Eva Šulcová: Informace o darovacích smlouvách CCRKHK. Zapsaný spolek nevyčerpal celou částku 
a ta by měla být převedena do nové příspěvkové organizace.  

Usnesení č. R/01/22  Rada bere na vědomí informaci o darovacích smlouvách a souhlasí 
s jejich schválením na členské schůzi CCRKHK, z.s. 

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 26. 11. 2021 

Nebyly uloženy. 
 

3) Přehled hospodaření k 31. 12. 2021  

E. Šulcová: Daří se nám snižovat ztrátu z minulých let. Příjmy skutečnost 6.280.735,-Kč a výdaje 
5.484.979,-Kč.    

Usnesení č. R/02/22  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 12. 2021 
 

4) Přehled hospodaření k 28. 02. 2022   

E. Šulcová: platební morálka podnikatelů je velmi dobrá. Plnění rozpočtu vše probíhá podle plánu. 

Usnesení č. R/03/22  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 28. 02. 2022 
 

5) Rozpočtová změna číslo 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2022  

Úspěšný podaný projekt SFŠP Pohádkové Krkonoše.  

Částka od Královéhradecké centrály cestovního ruchu 121.242 Kč na zajištění print a distribuci 
materiálů cyklobusů.  

Usnesení č. R/04/22 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým dochází 
k navýšení příjmů o částku 1.236.505,-Kč a výdajů o částku 
1.296.262,-Kč v souvislosti se zapojením dotací SFŽP a 
vyúčtování dotace a služeb za rok 2021 

 

6) Krajské dotační tituly 2022 – informace o podaných žádostech 

Královéhradecký kraj: Dotační titul na podporu propagace cyklobusů je zrušený. Podaná žádost na 
podporu destinačního managementu, podporu činnosti svazku, regionální rozvoj a podpora 
běžeckého lyžování. 
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Liberecký kraj: Podané žádosti do dotačního titulu na podporu řemeslné a zážitkové turistiky 
(Pojizerský Pacifik), podpora běžeckého lyžování 

SFŽP: Podpora obcí na území NP – Pohádkové Krkonoše, Plán mobility. 

Město Trutnov: podpora propagace cyklobusů – outdoor reklama, online, rádio.  

Rozjednané navýšení podpory ze strany Královéhradeckého kraje pro oblastní destinační 
managementy ve výši 300.000, žádost je podaná. 

Jan Sobotka: Cyklo koordinátor – položený dotaz ohledně toho, jak bude tento projekt fungovat.  

Aleš Vaníček: Ze strany KHK podpora ve výši cca 300.000,-Kč. NA SOHL tento rok tuto funkci 
vykonává paní Lenka Kněžourová. Určitě to dává smysl, chybí však propojení do kraje, bylo by dobré 
zamyslet se nad tím, jak tento přesah vyřešit. Cyklokoordinátor by měl obhospodařovat vše ohledně 
těchto procesů od projektu po realizaci. 

Martin Bělovský: Paní Kněžourová osloví paní Šulcovou, k tématu se sejdou a popovídají o tom, co od 
toho očekávají. Téma ohledně toho, zda nechat vše na jedné osobě, která se tomu bude věnovat 
naplno, nebo jít jinou cestou / najít model, jak to bude fungovat.   

Jan Sobotka: chce, aby se objektivně řešily věci, které mají prioritu, např. Klášterní Lhota, Kunčice, 
cyklopruh“ Vrchlabí Špindlerův Mlýn, apod… Prioritizace. Vzor „Tuzar“. 

Luboš Zimmerman: S Davidem Hlaváčem na jednání se panem Svitákem. 6. dubna schůzka, kde 
padne otázka, kam se vše posunulo. Nejen propojit Vrchlabí s Horní Brannou do Jilemnice, ale i dále 
do kraje. Východ Libereckého kraje je velmi špatně z hlediska cyklostezek obsazen.  

Eva Šulcová: Liberecký kraj navázal spolupráci s p. Machovským (koncept z Olomouckého kraje).  

Jan Sobotka: Bylo by dobré na Libereckém kraji doporučit roli cyklokoordinátora, který bude mít vše 
na svých bedrech. Revize stavu plus jasně daná území a investice. Zmapování toho, jak velké území 
má koordinátor zaštítit. Je potřeba, aby tento cyklokoordinátor přenášel požadavky z území na kraj. 
„Hraniční problém“  

Luboš Zimmermann: Vývoj musí být plošný, zabrat celé území Krkonoš.     

Usnesení č. R/05/22  Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech do krajských 
dotačních titulů za rok 2022 

 

7) Zpráva o činnosti 2021- schválení  

Prezentace dle přílohy. Materiál rozešleme do území: obce, kraje, IC, partneři FCR. Starostové mohou 
využít jako informaci pro zastupitele, odůvodnění členství ve svazku (přínosy regionální rozvoj a 
cestovní ruch). 

Usnesení č. R/06/22  Rada schvaluje „Zprávu o činnosti 2021“ 

 

8) Informace z jednání Rady Fondu cestovního ruchu ze dne 22. 3. 2022 

Eva Šulcová: Členové Rady FCR schválili marketingový plán. Chystáme produkt „krkonošské boudy a 
putování po cestách s přívlastkem“. 

Informace o Behavio výzkumu na zimu, abychom zjistili emoce a znaky pro nás, proč jezdí lidé do 
Krkonoš. (viz. již zpracovaný výzkum na mimozimní období).  

Nastavení příspěvků do Fondu cestovního ruchu na příští rok.  



Krkonoše – svazek měst a obcí 
oblastní destinační společnost 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
IČ: 701 57 898 
svazek@krkonose.eu 
Turismus: www.krkonose.eu 
Rozvoj: www.rozvoj.krkonose.eu 
DMO: www.svazek.krkonose.eu 

 

 

        @Krkonoše.eu                 @krkonoseeu                 @krkonose_eu 

Usnesení č. R/07/22  Rada bere na vědomí informace z jednání Rady Fondu cestovního 
ruchu ze dne 22. 3. 2022 

 

9) Projekt Pojizerský Pacifik 

Informace z jednání s LK a se starosty: SŽ nebude objednávat dohodnutou studii na revitalizaci 
nádražních budov, důvodem jsou škrty ve státním rozpočtu. 

Na následujícím jednání v Rokytnici nad Jizerou se dohodlo, že Liberecký kraj zadá vyhledávací 
studii. Ze strany svazku je nutné na LK zaslat dopis, kterým bude svazek a obce vyjadřovat zájem o 
zpracování této studie. 

Spolek železniční historie z Martinic podali žádost na provoz nostalgických vlaků o dvou víkendech. 
Destinační společnost (svazek) v těchto víkendech zajistí doprovodný program – po zkušenosti 
z loňského roku se bude jednat o pohádkové představení, komentované jízdy a prohlídky s hrabětem 
Harrachem a nově program v Jablonci nad Jizerou s propojením s Krkonošským originálním 
produktem (MAS Krkonoše).  

Usnesení č. R/08/22  Rada bere na vědomí informace z průběhu realizace projektu 
„Pojizerský Pacifik“ 

 

10)  Nabídka „bezKempu“  

Cílem není nabrat další místa v Krkonoších, ale možnost využití rezervačního systému, který je 
zavedený a lidé jej používají. Odpadá tak nutnost tvorby rezervačního systému ze strany obce, či 
podnikatele a předejde se tak situaci „kdo dřív na místo přijede, ten parkuje“.  

Usnesení č. R/09/22  Rada souhlasí se spoluprací oblastní DMO Krkonoše – svazek měst a 
Cílem obcí s platformou bezKempu 

 

11)  Informace o přípravě Zákona o cestovním ruchu 

Na setkání Sdružení turistických oblastí ČR (kterého je DO Krkonoše – svazek města a obcí členem) 
proběhlo jednání s Martinem Jiránkem z Trutnova, který je poradcem ministra MMR (k zákonu o 
podpoře cestovního ruchu). Zástupce STOČR bude členem pracovní skupiny. 

Harmonogram: Věcný návrh zákona by měl být hotov do konce roku 2023, schválení do konce roku 
2024 a platnost od roku 2025.  

Jan Sobotka: místní poplatek by měl zůstat v území, v tom je velký potenciál.  

Martin Bělovský: Měli bychom podpořit zákonnou iniciativu. Momentálně je vyhláška o poplatcích 
špatně.  

Usnesení č. R/10/22  Rada bere na vědomí informace o průběhu jednání Sdružení 
turistických oblastí a o přípravě zákona na podporu cestovního ruchu 

 

12)  Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše – oblastní DMO (destinační společnost) 
pro TO Krkonoše  

Pro lepší informovanost obcí a podnikatelů a spolupracujících partnerů bude DMO s dvouměsíční 
pravidelností rozesílat report s aktivitami. 
Aktivity za leden a únor jsou uvedeny v příloze. 
Jednání se Sdružením pro rozvoj turistických oblastí dnes 29. 3. 2022.  
DMO Krkonoše, DMO Českomoravské pomezí a DMO Valaško byli vyzváni certifikační komisí (CzT a 
MMR ke kategorizace DMO) k předložení společného stanoviska k naplnění podmínky 30% 
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rozhodování podnikatelských subjektů. Oba zmíněné svazky přebraly model, který máme 
v Krkonoších nastavený, tzn. vznik Fondu cestovního ruchu, ustanovení Rady Fondu cestovního 
ruchu. 
Certifikace žadatelů o značku Krkonošský originální produkt.      

Usnesení č. R/11/22  Rada bere na vědomí informace o činnosti DMO Krkonoše – svazek 
měst a obcí v měsících leden–březen 

 

13)  Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Tomáš Eichler, karta hosta, finišují tvorbu 
Strategie. 

b) Svazek obcí Horní Labe – Martin Bělovský – nic zásadního, analýza odpadového 
hospodářství, nové kolo strategických dokumentů a pasportů.  

c) Svazek obcí Jilemnicko – Luboš Zimmermann – prioritou je rozjetí firmy na 
likvidaci odpadků, jednoznačným klíčem je, aby auta začala jezdit a popelnice se 
vyvážely. V současné době se bude vyvážet odpad na skládku v Košťálově. 
Absolutní přehlednost v množství odpadů a relevantní informace, na které je 
možné se spolehnout.  
Chystá se akce Krakonošovy letní podvečery.  

d) Mikroregion Tanvaldsko – Jaroslav Čech, nepřítomen 

Usnesení č. R/12/22  Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

 

14)  Různé 

 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín bude zaslán.  
b) Ostatní – Pavel Klapuš na ceně ředitele Správy KRNAP. Poslední závod. Nové 

Ski muzeum v Dolní Branné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 


